
Undervisningsvejledning til Konfirmandsalmebogen – de enkelte salmer 

 

1 
 

21. Herre, du vandrer forsoningens vej 

Denne tredje og sidste af de salmer, der handler om Jesus, føjer efterfølgelses-aspektet til 
inkarnation og kristologi. Det betyder, som det også understreges i den efterfølgende fakta-
boks, at man kan tage en snak om, hvordan man kan og bør følge Kristus.  
 

Kort om Salmen 
 
I Konfirmandsalmebogen står der: 
 
‘Vejen’ har altid været et vigtigt begreb i kristendommen. Jesus sagde om sig selv: “Jeg er 
vejen, sandheden og livet” (Joh 14,6). Den første kristne menighed blev omtalt som ‘Vejen’ 
(ApG 19,23), og man kan sige om kristendommen, også i dag, at den er en vej, man går, 
ikke et sted man står. 
Salmen handler også om et andet begreb, der har fyldt meget i kristendommens historie: 
Efterfølgelse. Spørgsmålet er, hvordan vi følger efter Jesus. Kan vi gå i hans spor? Hvor skal 
vi gå hen? Og hvor ender vejen? 
Salmen taler ikke kun om én vej, men om flere: forsoningens vej, frihedens vej, enhedens vej 
og Himmelens vej. Og hvert vers slutter med en bøn om mod til at gå den vej, vi skal. Det er 
nemlig ikke altid let at stå fast på det, man tror på. Derfor har vi brug for at bede om mod. 
Til at turde stå fast på det rigtige – det der fører til tilgivelse, frihed og fællesskab. 
 
Uddybende 
Salmen befinder sig på den ene side på et forholdsvis teologisk og abstrakt plan, mens den 
på den anden side evner at formulere de store begreber på et ligefremt sprog, så man kan 
komme ind til en forståelse eller i det mindste drøftelse af, hvad forsoning, frihed, enhed og 
Himmel er. Man kan med nytte synge salmen en del gange, inden man går i gang med at 
tale om den. I kraft af den inciterende melodi, kan salmen lagre sig nærmest ubevidst i den 
syngende, sådan at man allerede har et nært forhold til teksten, når man går i gang.  

 
 

Parafrase og opbygning 
 
Salmen er stramt komponeret, idet hvert vers indledes med en henvendelse til og 
bekendelse til Herren, mens hvert vers tilsvarende afsluttes med en bøn til selv samme 
Herre.  
I det første vers handler det om forsoning, måske den sonende (objektive): at han måtte dø 
for os, eller den mere pædagogiske: at han viser os en vej som forbillede. I andet vers 
handler det om den frihed, der er i at være lille og tjenende, mens det i tredje vers handler 
om enhed og grænsesprængende fællesskab. I sidste vers peges der ind i evigheden, idet vi 
loves, at vi ikke skal gå vejen her på jorden alene, men sammen med ham. 
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Bibelsteder og øvrige referencer 
 
I Konfirmandsalmebogen henvises til følgende skriftsteder: 
 
Joh 14,6 (“Jeg er vejen, sandheden og livet”) 
Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden 
ved mig. 
 
v. 1 Matt 2,13-14 (Jesus som flygtning i Ægypten) 
 Da de var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en drøm for Josef og siger: »Stå op, tag 
barnet og dets mor med dig og flygt til Egypten, og bliv dér, indtil jeg siger til. For Herodes 
vil søge efter barnet for at slå det ihjel.« v14  Og han stod op, og mens det endnu var nat, 
tog han barnet og dets mor med sig og drog til Egypten. 
 
Joh 11,53-54 (Jesus som fredløs) 
Fra den dag af var de besluttet på at slå ham ihjel. v. 54 Derfor færdedes Jesus ikke længere 
offentligt blandt jøderne, men gik ud på landet, nær ørkenen, til en by ved navn Efraim; dér 
blev han sammen med disciplene. 
v. 2: Matt 20,26-28 (“Den, der vil være stor iblandt jer, skal være jeres tjener”) 
Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres 
tjener, v27  og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl, v28  ligesom 
Menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv 
som løsesum for mange. 
 
Luk 7,47 (“Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt”) 
Derfor siger jeg dig: Hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der 
kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. 
 

Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar 

 
1. Hvis du skulle følge i Jesu fodspor, hvordan ville du så helst gøre det? 
Med inddragelse af tidligere tiders munkebevægelser og Luthers opgør dermed kan man 
tage en snak om, hvor meget man skal ofre og gøre. Hvor mange ‘procent kristen’ skal man 
være? Man kan inddrage den katolske kirke, amerikansk evangelisk kristendom og andre, 
forskellige opfattelser af spørgsmålet. 
Man kan komme omkring spørgsmålet WWJD (What would Jesus do?) som det etiske 
perspektiv, eller bønnen, Fadervor og gudstjeneste som puls, vane og tradition, både for 
den enkelte og for samfundet.  
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2. Se v. 2. ‘Fri er kun den som kan tjene’ - hvad betyder det? (se evt. Matt 20,26-28) 
Vers 2 handler om at give slip på sig selv og sit eget, så man først og fremmest ser og stiller 
sig til rådighed for den anden. Spørgsmålet er nok vanskeligt at komme i dybden med 
sammen med konfirmander, men man kan tale om afhængighed bl.a. af agtelse, respekt og 
likes og forsøge at tale sig frem til, hvilken tilstand man skal være i for i sandhed at kunne 
tjene andre.  
 
3. Hvad betyder forsoning? 
Spørgsmålet kan eventuelt spille sammen med denne bogs salme nr. 11, DDS 192, ‘Hil dig, 
Frelser og forsoner’. At tale om forsoningslære som sådan er nok noget over målet, men 
man kan tale om dette at ofre sig for andre, for det kender de unge fra mange forskellige 
bøger og film.  
 
4. Se v. 4. Hvad betyder det, at ‘målet er himlen, men jorden vor vej’? 
Her kan man tale om de mange forskellige, religiøse praksisser, der er verdensforsagende 
og handler om at komme ud af og væk fra verden. Det gælder både de nyreligiøse 
retninger, men også de fortidige kristne ditto. Det er vigtigt at betone, at det kristne liv er 
begge dele: Både en vej at gå her på jorden og et himmelske mål. Hvis man kun er det ene 
sted, så mangler man noget.  
 

Relevans i konfirmandernes liv 
Salmen tager fat om store, måske lidt abstrakte billeder, men alle mennesker kan forholde 
sig til deres livsvej. Tal med konfirmanderne om, hvad vej, de ønsker at gå. Billedet med 
livet som vej er tilgængeligt for alle: Vi fødes og må kravle, før vi kan gå. Der er nogle, der 
tager imod os og er med os den første del af vejen, men på et tidspunkt - og det er bl.a. I 
konfirmationsalderen - skal man til at finde sin egen vej. Hvilke værdier vil præge den vej? 
Hvor ender den? Hvad drømmer man om undervejs? Hvem følges man med? Nyder man 
udsigten?  
 

At lære udenad 
 
Målet er himlen, men jorden vor vej.  

 
 

Afsluttende musikstykke 
 
Timen afsluttes med at lytte til en indspilning på playlisten ’Konfirmandsalmebogen’ på 
Spotify. Vi anbefaler indspilningen med Skt. Annæ Pigekor.  

 


